
 

 

ΨΗΦΙΣΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ  
 

Ο Αναπτυξιακός Νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής καθώς και το πλαίσιο σύστασης καθεστώτων 

για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων. Το πλαίσιο αυτό, μαζί με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, 

προβλέπει ποσοστά ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις που φτάνουν  έως και το 75%. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

➢ Εμπορική εταιρία 

➢ Συνεταιρισμός 

➢ Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ 

➢ Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες 

➢ Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ 

➢ Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις 

➢ Ατομικές επιχειρήσεις 

 

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  

1. Ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός επιχειρήσεων  

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν τις αναβαθμιζόμενες τεχνολογικά υφιστάμενες μονάδες και 

επιθυμούν να εισάγουν νέες ψηφιακές λειτουργίες και διαδικασίες, συνδυάζοντας μεθόδους 

παραγωγής με σύγχρονη τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. 

2. Πράσινη μετάβαση –  Περιβαλλοντική αναβάθμιση επιχειρήσεων  

Αφορά επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την προστασία του περιβάλλοντος, 

καθώς επίσης και λοιπές υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες με την προϋπόθεση υλοποίησης 

δαπανών για μέτρα ενεργειακής απόδοσης και προστασίας του περιβάλλοντος. 

3. Νέο Επιχειρείν  

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια για δραστηριότητες οι οποίες εμπίπτουν στην πρωτογενή παραγωγή, στη 

μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην αλιεία, στην έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, στον 

ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, στη μεταποίηση και στην εφοδιαστική αλυσίδα, και 

πρόκειται να υλοποιηθούν από υπό σύσταση Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, στο εταιρικό 

κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνο φυσικά πρόσωπα τα οποία α) δεν έχουν προηγούμενη 

συμμετοχή σε εταιρείες, με την εξαίρεση κατοχής μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 

Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), β) δεν έχουν παρουσιάσει προηγουμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και γ) 

πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που εξειδικεύονται στις σχετικές προκηρύξεις 



 

 

4. Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση  

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων 

Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ). 

5. Έρευνα και Εφαρμοσμένη Καινοτομία  

Στόχος είναι τα εντασσόμενα σχέδια να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή στη δια της 

τεχνολογικής ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή στην εισαγωγή 

διαδικαστικών ή οργανωτικών καινοτομιών, στην αξιοποίηση αποτελεσμάτων της έρευνας, στην αύξηση 

της απασχόλησης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

6. Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – 

Αλιεία  

Προβλέπει ενίσχυση για επενδυτικά σχέδια στους τομείς της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της 

μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων καθώς και της αλιείας- υδατοκαλλιέργειας. 

7. Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα  

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των 

γεωργικών προϊόντων καθώς και στην δημιουργία εγκαταστάσεων Logistics 

8. Επιχειρηματική εξωστρέφεια  

Αφορά σε επενδυτικά σχέδια ανάπτυξης επιχειρηματικής εξωστρέφειας και εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων. 

9. Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων  

Προβλέπεται η ενίσχυση για  τη δημιουργία, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής, 

τουριστικών καταλυμάτων και κατασκηνώσεων (Camping) στο σύνολο της Επικράτειας με σκοπό την 

αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος 

10. Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού  

Τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού και στοχεύουν στην 

αξιοποίηση και ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των περιοχών της χώρας, όπως γεωγραφικών, 

κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών. 

 

 



 

 

11. Μεγάλες Επενδύσεις  

Αφορά στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού που υπερβαίνει το ποσό των 

δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ, εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα 

ενισχύσεων α) της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – 

αλιείας β) της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και γ) των εναλλακτικών μορφών τουρισμού. 

12. Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας  

Αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που εμπίπτουν στα πεδία των ευρωπαϊκών στρατηγικών 

αλυσίδων αξίας (μικροηλεκτρονική, υπολογιστές υψηλής απόδοσης, συσσωρευτές, διασυνδεδεμένα και 

αυτόνομα οχήματα, κυβερνοασφάλεια, προσωποποιημένη ιατρική και υγεία, βιομηχανία χαμηλών 

εκπομπών άνθρακα, υδρογόνο, διαδίκτυο των πραγμάτων). 

13. Επιχειρηματικότητα 360ο  

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον 

Αναπτυξιακό Νόμο (πλην συγκεκριμένων κατηγοριών για τις οποίες θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα), και 

τα οποία αφορούν στην υλοποίηση αρχικών επενδύσεων και τη πραγματοποίηση πρόσθετων δαπανών, 

προς όφελος των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και της εθνικής οικονομίας. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

➢ Δημιουργία νέας μονάδας 

➢ Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας 

➢ Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ 

σε αυτή 

➢ Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας 

 

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας, όπως: 

➢ Επενδύσεις στον τομέα της Μεταποίησης (Ίδρυση, εκσυγχρονισμός ή  επέκταση  βιομηχανικών 

μονάδων) 

➢ Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού ( Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*, 

εκσυγχρονισμό κύριων και μη τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 

κατηγορία τουλάχιστον 3*, Camping 3*, Glamping, Condo hotels, ξενώνες νέων, εναλλακτικός 

τουρισμός, καταδυτικός τουρισμός, συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, 

χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα 

αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κ.α.) 



 

 

➢ Επενδύσεις στον τομέα της Αγροδιατροφής (Πρωτογενής παραγωγή αγροτικών προίόντων και 

μεταποίηση αυτών) 

➢ Επενδύσεις στον τομέα Αθλητικών δραστηριοτήτων και δραστηριοτήτων διασκέδασης (Υπηρεσίες 

γηπέδων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κ.λπ., Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)) 

➢ Επενδύσεις στον τομέα της Αποθήκευσης και των υποστηρικτικών προς τη μεταφορά 

δραστηριοτήτων (Υπηρεσίες τουριστικών λιμανιών (μαρίνων), Υπηρεσίες λειτουργίας υδατοδρομίων) 

και Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους (logistics), Υπηρεσίες 

χώρων στάθμευσης 

➢ Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, μουσείων 

➢ Στον τομέα ενημέρωσης και επικοινωνίας ενισχύεται η δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων 

«studios» για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο, τηλεοπτικών προγραμμάτων και 

ηχογραφήσεων. 

➢ Στον τομέα διαχείρισης ακίνητης περιουσίας κατ’ εξαίρεση ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια για 

επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ., υπό την προϋπόθεση ότι ασκούν διοίκηση και 

διαχείριση σε ένα μόνο Ο.Υ.Μ.Ε.Δ. 

➢ Επενδύσεις σε Λοιπούς Κλάδους (δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, παροχή 

Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία , οίκων ευγηρίας,  Χονδρικό Εμπόριο 

πετρελαίου & υγραερίου που υλοποιούνται σε νησιά, για τη δημιουργία εγκαταστάσεων 

αποθήκευσης, Xονδρικό Εμπόριο Φαρμακευτικών Προϊόντων, Υπηρεσίες Μηχανικών Πλυντηρίων, 

Υπηρεσίες Σιδερωτηρίου Ρούχων κ.α.) 

 

ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ  

1. Φορολογική απαλλαγή 

2. Επιχορήγηση 

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης 

5. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου,  που αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν» 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ  

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς 

ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι: 

➢ για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, 

➢ για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ, 

➢ για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ, 

➢ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, 

➢ για συνεταιρισμούς, στο ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. 


